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IZO: 691 000 832
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Informace školního metodika prevence patologických jevů
„Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, příp.
skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo
skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit…“
dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6 v platném znění
Projevy šikanování
-

verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se
pomocí ICT technologií)

-

fyzická šikana, přímá i nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti)

-

smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy
apod.)

Příznaky šikany:
-

Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci a jiní kamarádi.

Dítě:
-

nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.,

-

není zváno na návštěvu k jiným dětem,

-

nechuť jít ráno do školy /zvláště když dříve mělo dítě školu rádo/, dítě odkládá odchod z
domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach nebo
může i ztrácet chuť k jídlu,

-

nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty,

-

prosí o dovoz či odvoz autem,

-

chodí domů ze školy hladové /agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu/,

-

usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“,

-

ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně,

-

bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné
sebevraždě,

-

odmítá svěřit se s tím, co je trápí,
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-

žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody /například opakovaně říká, že je
ztratilo/, případně doma krade peníze,

-

dost často hlásí ztrátu osobních věcí,

-

stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma,
své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat,

-

vyhýbá se docházce do školy.

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí má vytvořen vlastní Program proti šikanování, který je součástí
Minimálního preventivního programu. Na jeho tvorbě a realizaci se podílejí všichni pedagogičtí
pracovníci školy. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující
prostředí. Součástí programu jsou tzv. Krizové scénáře pro řešení počátečních a pokročilých stádií
šikany.
Pokud rodiče (žáci…) informují školu o podezření na šikanování, je proveden zápis a následuje
odborné vyšetření záležitosti ve spolupráci vedení školy, školního metodika prevence, výchovného
poradce, třídního učitele, školní psycholožky a dalších pedagogických pracovníků. Bez spolupráce
rodiny nelze problém efektivně řešit.

Prevence:
- při podezření okamžitě informovat pracovníky školy
- pravidelně se zajímat o problémy svého dítěte ve škole (nejen problémy ve vzdělávání, ale
i problémy ve vztazích)
- nevhodné chování svého dítěte řešit včas a společně s pracovníky školy
- informace sdělené dítětem je vhodné si ve škole ověřit

Na koho se v případě problémů obrátit?
-

třídní učitel (kontakt by měl být v žákovské knížce dítěte)

-

vedení školy (kontakt by měl být v žákovské knížce dítěte)

-

výchovný
poradce:
Mgr.
Lenka
e-mail: lenka.kopkova@seznam.cz)

-

školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Blanka Gallová
(mob. 723365898, e-mail: . blanka.gallova@post.cz)

Kopková

(mob.:

720250694
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-

školní psycholog: Mgr. Marcela Sadilová, PhD.(mob. 732925661, E-mail:
marcela.sadilova@seznam.cz) – není zaměstnancem školy, záruka nestrannosti

Bezpečnost dětí na internetu
-

sociální síť Facebook je zpřístupněna dětem od 13 let, má-li mladší dítě profil na
Facebooku, lhalo při registraci o svém věku

-

zajímejte se o to, co dělají vaše děti u počítače, nedávejte jim počítač do
dětského pokoje

